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Sarah Gagnon, Stathis Gould 	
ترجمه:	معصومه	امیری 	

اخالق حرفه ای به چیزی فراتر از
شعار نیازمند است

از سه میلیون  از نقشهای شغلی خود، مسئولیت اساسی نسبت به عموم دارند. بیش  حسابداران حرفه ای فراتر 
به  اعتماد نسبت  ایجاد  حسابدار حرفه ای در سراسر جهان، در محدوده ظرفیت اخالقی خود، نقش مهمی در 
کسب وکار و بخش عمومی دارند. این، یعنی حسابداران حرفه ای در همه فعالیتهای خود باید به اصول بنیادی 
اخالق حرفه ای شامل درستکاری، واقع بینی، صالحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری و رفتار حرفه ای، اتکا کنند.
بــرای این که اخــالق حرفه ای و درســتکاری مانند یک بنیان قدرتمند برای کســب وکار مســئول عمل کنند، 

حســابداران شاغل در کسب وکار و بخش عمومی باید در 
مقابل ناشایســتگیهای اخالقی بایســتند یا با معضلهای 
اخالقــی مقابله کننــد، که نیازمند آگاهــی، صالحیت و 
شــجاعت اخالقی اســت. وقتی چنین شــود، حسابدار 
شاغل در کسب وکار برای اطمینان دادن که یک تصمیم یا 
اطالع رسانی، در کنار صحت اقتصادی، مبنای قدرتمند 
اخالقی نیز دارد، ممکن است با نامالیمتهایی روبرو شود 

و خود را در مسیر خالف جریان موج فشار ببیند.
بزرگتریــن چالــش این اســت که شــجاعت اخالقی 
به طــور معمول هزینه دارد. در برخی از موقعیتها، هزینه 
آن ممکن است بســیار باال باشــد؛ به ویژه اگر به معنای 
اســتعفادادن یا رویارویی با مخاطره های شخصی باشد. 
به طور جایگزین، در برخی از موارد، کمبود بنیادی آگاهی 
و صالحیت اخالقی ممکن است منجر به مسائل اخالقی 
مهمی شــود که به آنها پرداخنه نمی شود، و در نهایت به 
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اعتبار سازمان و حسابدار لطمه می زند.
کمیته	حســابداران	حرفه	ای	شــاغل	
زیرمجموعــه   (PAIB) کســب	وکار1  در	
حســابداران2  بین	المللی	 فدراســیون	
(IFAC) در نشســت ماه مارس 2019، نوع 

حمایتی که حســابداران شاغل در کسب وکار 
نیــاز دارنــد و این کــه چگونه ممکن اســت 
از  بهتر  سازمانهای	حسابداری	حرفه	ای3 

آنها حمایت کنند را زیرنظر قرار داد.
بر  افزون  سازمانهای حسابداری حرفه ای 
به کارگیــری آیین	بین	المللی	اصول	اخالق	
که  حرفه	ای4  حسابداران	 برای	 حرفه	ای	
اســتاندارد رفتــار موردانتظار از حســابداران 
می تواننــد  می کنــد،  تدویــن  را  حرفــه ای 
فعالیتهــای مختلفی برای حمایت از اعضای 

خود انجام دهند.
بــرای صحنه آرایــی در نشســت کمیتــه 
حســابداران حرفه ای شــاغل در کسب وکار، 
انجمن	ســلطنتی	حســابداران	رسمی	
هلنــد5 (NBA) چندیــن فعالیــت نواورانه 
را مطــرح کــرده و برای افزایــش حمایت از 
اعضای خــود به  کار بســته اســت. از منظر 
آموزش، خدمات آنها شامل موارد زیر است:

در  اجباری،  به صورت  اخالقی  بخش   •
آموزش پس از کسب صالحیت؛

تلفنهای همراه  برای  کاربردی  برنامه  • یک 
که با ارائه یک معضل جدید در هر هفته، از 

آگاهی و حل مسئله حمایت می کند؛
در  اعضا  معضلهای  به اشتراک گذاری   •
انتشار  به  منجر  که  گروهی،  گفتگوهای 

مطالعه های موردی می شود؛ و
• شرکت در جشنواره	ساالنه	فیلم	تقلب6 و 
استفاده از فیلمهای مربوط در رویدادهایی که 

برای اعضا تدارک می شود.
از منظــر فعالیتهــای امــدادی، انجمــن 

سلطنتی حسابداران رســمی هلند موارد زیر 
را فراهم می کند:

مطالعه های  به  مربوط  داده ای  پایگاه  • یک 
موردی اخالقی؛

صالحیت  و  شجاعت  درزمینه  دوره هایی   •
حرفه ای؛

• یک خط امداد برای اعضا و گروه مشاوران 
محرمانه؛ و

مدل	هدایت	اخالقی7 که رویکردی  • یک 
از  مجموعه ای  از  که  اقدام  برمبنای  است 
یک  در  که  می کند  استفاده  مهم  پرسشهای 
و  پرداخته می شود  آنها  به  گروهی  مجموعه 
به حسابداران در انعکاس مسائلی که در کار 

برخورد می کنند، کمک می کند.
اعضای کمیته حسابداران حرفه ای شاغل 
در کســب وکار، معضلهــای اخالقی زندگی 
واقعی که با آنها روبرو شده بودند را منعکس 
ساختند و درنظر گرفتند که چه چیزی آنها را 
در انتخاب درست و انجام کار درست توانمند 

ساخته یا آنها را از آن بازداشته است.
توانمندسازان، شامل »فرهنگ رده باالی 
ســازمان«، هــدف و ارزشــهای قــوی، و 
همچنین حمایت از طرف افــراد مهم مانند 
رئیــس کمیته حسابرســی بــود. ویژگیهای 
شــخصیتی، شــامل تدبیر اخالقــی قوی و 
باورهای قــوی، تا حد اســتعفا، اگر اقدامی 
صورت گیرد که رفتار یا شــخصیت حرفه ای 
فــرد را هدف قرار دهد، نیــز به عنوان موارد 

مهم موردتاکید قرار گرفت.
افــراد  اقــدام  ازجملــه  بازدارنــدگان، 
درمســندقدرت اســت که برای جلوگیری از 
پیامدهــای دارای صحــت اخالقــی انجام 
می شــود، که به طــور خاص زمانی بیشــتر 
رایج است اگر که افراد دارای جایگاه مهم در 
هیئت مدیره دارای هدف سیاســی باشند، یا 
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اگر مدیر اجرایی ارشد و/یا مدیر مالی 
ارشد قسمتی از مشکل باشند. کمبود 
اطمینان و اعتقاد فردی ممکن است، 
با دایره نفوذ محدودتری در سازمان، 
حســابداران را در به کاربستن اخالق و 

درستکاری، محدود کند. 
دربــاره  کمیتــه  مبنــا،  ایــن  از 
زمینه  در  پیشــنهادهای مطرح شــده 
آنچه سازمانهای حرفه ای حسابداری 
ممکن اســت بهتــر انجــام دهند تا 
اخالق را ارتقــا داده و از اعضای خود 
کــه در کســب وکار و بخــش عمومی 
شاغل هســتند، حمایت کنند، گفتگو 
کرد. پیشــنهادهای آنهــا چهار حوزه 
را پوشــش می دهد کــه در ادامه ارائه 
شــده اســت، و نمونه ها، از اعضای 
فدراســیون بین المللی حسابداران که 
در کمیته حضــور دارند و از اطالعات 
فراهم شــده از طریــق برنامه رعایت 
فدراســیون بین المللــی حســابداران 

گرفته شده است.
1-	آموزش	و	پرورش	اخالق

• اخالق، به عنوان یک بخش جدا از 
صالحیت اعضا در آموزش و پیشرفت 
حرفه ای  پیشرفت  و  اولیه  حرفه ای 
نمونه،	 برای  شود.  گنجانده  مستمر 
انجمن	حسابداران	خبره	و	رسمی8 
(ACCA) واحد مهارتهای اخالقی و 

خود  صالحیت  برنامه  در  را  حرفه ای 
واقع بینانه  موقعیتهای  که  کرده  وارد 
به  تا  می شود  شامل  را  کسب وکار 
توسعه گستره کامل مهارتهای اخالقی 

موردنیاز کارفرمایان، کمک کند.
بر  باید  اخالق  پرورش  و  آموزش   •

موردنیاز  اخالقی  و  حرفه ای  ذهن 
و  تمرکز  تصمیمها  از  حمایت  برای 
به  رسیدگی  برای  ابزاری  همچنین 
فراهم  سخت  موقعیتهای  و  معضلها 

کند.
• آمـوزش بـا اسـتفاده از مطالعه هـای 
مـوردی برمبنـای طـرح، سـودمندی 
آمـوزش اخـالق را افزایـش داده و بـه 
تمرکز بر جسـتجو در دالیل ریشـه ای 
رفتـار غیراخالقی و اقدام درونی برای 
کاهـش آنهـا کمـک می کنـد. آموزش 
برخـط و خودآمـوزی بایـد تعامـل بـا 
طریـق  از  و  بگیـرد  دربـر  را  مربیـان 
مجـاری مختلـف انجـام شـود، ماننـد 
سـمینارهای اینترنتـی و خالصه های 
بـرای  دسـتیابی پذیری  تـا  صوتـی، 
اعضـا را افزایـش دهـد. به عنوان یک 
نمونـه، دانشـگاه	آ	رام	آی	تـی9 بـا 
حسـابداری،  اخـالق  جـدی  بـازی 
یـک رویکـرد نواورانـه بـرای آموزش 

اخـالق ارائـه کرده اسـت.
• آموزش باید به روشنی درنظر بگیرد 
و  فرهنگی  مالحظات  با  چگونه  که 
تعامل شود، که  اجتماعی  هنجارهای 
ممکن است مانع توانایی حسابدار در 

عمل به وظایف اخالقی اش شود.
• سازمانهای حسابداری حرفه ای باید 
شناخت یا تولید مطالب افزوده درباره 
و شرح سرگذشت  اخالقی  معضلهای 
را  واقعی  زندگی  نمونه های  برمبنای 
از جمله سرگذشتهای  بگیرند؛  درنظر 
نمونه،	 به عنوان  موفقیت.  مثبت 
انجمن	حسابداران	بهای	تمام	شده	
آموزشی  در سرفصل   (ICAI) هند10 
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خود مطالعه های موردی واقعی را برای آموزش گنجانده است 
تا اعضایش را برای مسائل درونی که ممکن است با آنها روبرو 
 (IMA) 11مدیریت	حسابداران	شوند، آماده کند. انجمن
برنامه رقابت	بررسی	موردی	اخالق	کارل	منکانی12 را دایر 
کرده است که آموزگاران، شاغلین و گروه ها را در بر می گیرد و 

توسعه آموزش موارد در اخالق را ممکن می سازد.

آموزش  بین المللی  استانداردهای  هیئت  از  مربوط  منابع 
حسابداری 

با عنوان »پیشرفت  • استاندارد بین المللی آموزشی شماره 4 
نگرشهای  و  اخالقی،  اصول  ارزشها،  اولیه-  حرفه ای 

حرفه ای«،
• استاندارد بین المللی آموزشی شماره 4: چالشهای استقرار و 

بهروشهای استقرار.

2-	حمایت	از	اعضا
حرفه ای  حسابداری  سازمان  اعضای  شبکه  متوازن سازی   •
با  مربیگری  فرصتهای  مانند  مشاوره،  و  حمایت  ارائه  برای 

اعضای ارشد.
برای  منافع عمومی.  افشاگری درجهت  از  • حمایت سازنده 
قانونی  هزینه های  از  حمایت  برای  مالی  منبع  یک  نمونه، 
حمایت  می تواند  اظهارنظر،  برای  اعضا  هزینه های  سایر  و 
عملی از افشاگران را فراهم کرده و یک مشوق افزوده برای 
اطالع رسانی به منابع خارجی باشد. رهنمود عملی در زمینه 

افشاگری به طور کلی ارزش باالیی دارد.
آگاهی  افزایش  به  نسبت  نواورانه  رویکردهای  از  استفاده   •
مختلفی  شکلهای  است  ممکن  کار  این  اعضا.  با  ارتباط  و 
داشته باشد؛ برای نمونه، برنامه های کاربردی )مانند انجمن 
سلطنتی حسابداران رسمی هلند(، خالصه های صوتی )مانند	
 ،)(CPA CANADA) 13کانادا	رسمی	حسابداران	انجمن
»اطمینان بخشی  و  پرسش«  »بدون  فیلمهای  )مانند  فیلمها 
انگلستان	وولز14  انجمن	حسابداران	رسمی	 از	 نادرست« 
حرفه ای  مشاوران  و  مدیران  چالشهای  بر  که   ،(ICAEW)

زمینه  در  اطمینان بخشی  جستجوی  در  که  می کند  تاکید 
مدیران  خاص  همنشینیهای  و  هستند(،  دشوار  مسائل 

زیمبابوه15  رسمی	 حسابداران	 انجمن	 )مانند  ارشد  مالی 
.)(ICAZ)

و  »اخالق  )مانند  معاصر  مباحث  زمینه  در  فکری  رهبری   •
اعتماد در عصر دیجیتال« و »یادگیری ماشین: علم بیشتر از 
تخیل« از انجمن حسابداران خبره و رسمی(، و اطالع رسانی 
حرفه ای،  اخالق  به  مربوط  موضوعهای  زمینه  در  متناوب 
نمونه،  )برای  ماهانه  نشریه  یک  در  مقرر  مقاله های  مانند 
اخالق  برای  ماهانه  انجمن حسابداران مدیریت یک ستون 

حرفه ای در نشریه	استراتژیک	فاینانس16 منتشر می کند(.
برای  برخط  حمایت  خدمات  و  امداد  خطوط  مقررات    •
تعداد  که  بهنگام،  و  مربوط  اخالقی  حمایت  فراهم ساختن 
تدارک  در  حرفه ای  حسابداری  سازمانهای  از  فزاینده ای 

دردسترس قراردادن این امکان برای اعضایشان هستند.
چارچوبهای  از  استفاده  با  گروهی  یادگیری  روش  یک   •
تا  کند  کمک  اعضا  به  است  ممکن  اخالقی،  تصمیم گیری 
و  بسنجند  کامل  به طور  را  اخالقی  معضلهای  و  مشکالت 
کنند. کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در  تامل  آنها  درباره 
انجمن سلطنتی  کسب وکار دریافت که مدل هدایت اخالقی 
حسابداران رسمی هلند، یک نقطه شروع خوب برای چنین 

رویکردی است.
3-	پرس	وجــوی	اثربخش	و	رســیدگی	انضباطی	به	
به	وســیله	 اســتانداردهای	حرفه	ای	 نقض	 و	 تخلف	

سازمانهای	حسابداری	حرفه	ای
اظهارنامه  تنظیم  حرفه ای،  حسابداری  سازمانهای  از  برخی 
ساالنه پایبندی اعضا به اخالق حرفه ای، و تنظیم اظهارنامه 
عمومی اجباری درباره فعالیت در جهت منافع عمومی را به کار 
اثربخش  راه  یک  می تواند  اظهارنامه هایی  چنین  بسته اند. 

برای به خاطر سپردن اخالق حرفه ای باشد.
با وجود این، افزایش آگاهی از آیین اصول اخالق حرفه ای 
برای حسابداران حرفه ای به خودی خود برای تقویت اعتماد به 
حرفه حســابداری کافی نیست. اعضای حرفه باید پیامدهای 
نقض را درک کنند. پیامدها، چه از طرف سازمان حسابداری 
یا مرجع انتظام بخشــی باشد و چه سایر مراجع منصوب، باید 

برای بازدارندگی کافی باشد.
ادراک عمومی از فرایندهــای انتظامی، عاملی مهم برای 
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اطمینــان و اعتماد به حرفه اســت. تعدادی از ســازمانهای 
حســابداری حرفه ای در حال تالش برای ارتقای فعالیتهای 
بازرســی و انتظامــی خود هســتند. برای نمونــه، انجمن	
حسابداران	رسمی	پاکستان17 (ICAP) سرگذشت خود را 
در مقالــه ای با عنوان »اگر ادراک عمومی ضعیفی نســبت به 
فرایندهای انتظامی وجود داشته باشد، آیا این به واقع خدمت 
به منافع عمومی اســت؟ چگونه انجمن حســابداران رسمی 
پاکستان یک سامانه خوب پرس وجو و رسیدگی انضباطی را 

متعالی ساخته است؟« بیان کرده است.
4-	طرفداری	از	اخالق

در  دیگران  و  اعضا  آگاهی  افزایش  به  اخالقی  کارزارهای 
زمینه اهمیت اخالق و اعتماد در حرفه کمک می کند )برای 
رسمی	 حسابداران	 انجمن	 از  اتحاد«  »قدرت  نمونه، 
حسابداران	 انجمن	 گزارش	 و   ،(ICAS) اسکاتلند19 
رسمی	ایرلند18 (CPA Ireland) درباره »آگاهی، چالشها، 
نگرانیها و تصمیم گیری اخالقی«( و بر پیامهای مهم برای 
اطالع رسانی گسترده از طریق رسانه های اجتماعی و دیگر 

مجراها تاکید می کند.
فدراسیون بین المللی حسابداران اعضار را تشویق می کند 
تا با به اشــتراک گذاری رویه های موفق خود برای حمایت از 
اخالق حرفه ای از طریق صفحه ورودی فدراســیون را ادامه 

دهند. 
با سپری شدن سال 2019، باید به انتظار موارد زیر باشیم:
اصول  آیین  گستردن  برای  طرفداری  جهانی  کارزار  یک   •
بازسازماندهی شده هیئت  و  اخالق حرفه ای تجدیدنظرشده 
حسابداران  برای  حرفه ای  اخالق  بین المللی  استانداردهای 

در ماه ژوئن.
• بررسـی عمیـق حمایـت از به کارگیـری و اسـتقرار جهانـی 
آییـن اصـول اخـالق حرفـه ای بـرای حسـابداران حرفه ای، 
کـه از اطالعـات و رویه هـای موفقیت آمیـز ثبت شـده توسـط 
از  حسـابداران  بین المللـی  فدراسـیون  عضـو  سـازمانهای 
طریـق مشـارکت در »برنامـه رعایـت اعضـای فدراسـیون« 
و مربـوط بـه جامه عمل پوشـاندن بـه »بیانیـه تعهـد اعضـای 

اسـتفاده می کنـد. بین المللـی حسـابداران«،  فدراسـیون 
هدایت  مدل  درباره  ورودی  در صفحه  بیشتر  اطالعات   •

اخالقی انجمن سلطنتی حسابداران رسمی هلند که ممکن 
است به طور بین المللی برای حمایت از حسابداران شاغل 
استفاده  اخالقی  معضلهای  به  رسیدگی  در  کسب وکار  در 

شود.

پانوشتها:
1- Professional Accountants in Business Committee 

(PAIB)
2- International Federation of Accountants (IFAC)

3- Professional Accountancy Organizations (PAOs)
4- International Code of Ethics for Professional Ac-

countants (the Code)
5- Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants 

(NBA)
6- Fraud Film Festival

7- Moral Intervision Model
8- Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA)
9- RMIT University

10- Institute of Cost Accountants of India (ICAI)
11- Institute of Management Accountants (IMA)

12- Carl Menconi Ethics Case Competition
13- CPA Canada

14- Institute of Chartered Accountants of England and 
Wales (ICAEW)

15- Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe 
(ICAZ)

16- Strategic Finance
17- Institute of Chartered Accountants in Pakistan 

(ICAP)
18- Institute of Chartered Accountants of Scotland 

(ICAS)
19- CPA Ireland
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